
  الَعقيَدُة السَّفَّاِريِنيَُّة
  الموسومة ِبـ 

  )1()  الدُّرَِّة اْلَمِضيَِّة ِفي َعقِد الِفرَقِة اْلَمرِضيَِّة( 

                                                 
[  -َحِفَظُه اُهللا  -للشَّيِخ الفاِضِل عبِد اِهللا الشَّمراِني ) اْلجاِمِع للُمتوِن الِعْلِميَِّة(ِمن ِآتاِب ) 1(

 ] . 2004و 1425 - 2ط/ َمداِر الَوَطِن : ط 



  
  

  
  

  ِخْطَبُة اْلَمْتِن
 الباقي ِميدالَق ِهللا لحمُدَأ

  

 )2(] ُمَسبِِّب اَألسباِب [ ]1[
  واألرزاِق

  

 ُدوجوَم ٌرقاِد يٌمَعل يٌَّح
  

 قاَمْت بِه األشياُء والوجوُد]2[
  

 َدلَّت على وجوِدِه اْلَحواِدُث
  

 ُسبحاُنُه َفْهَو الحكيُم الواِرُث]3[
  

 ُثمَّ الصَّالُة والسَّالُم َسرَمَدْا
  

 َدىُهاْل ِزْنى َآَفصَطُماْل يِِّبالنَّ على]4[
  

 األبراِر ِهحِبَصَو ِهآِلَو
  

 سراِراَأل ى مَعقَوالتَّ ِناِدَمع]5[
  

 لِمالِع لَُّآ أنَّ ْمفاعَل :وبعُد 
  

 يظِمَن ْعَماْسَف وحيِدللتَّ رِعالَفَآ]6[
  

 غينَبذي ال َيالَّ لُمِعال ُهنَّأل
  

 ِغَتْبم َيَل ِههِمَفِل ٍلعاِقِل]7[
  

 حاالُماْلَو ُبالواِج:  ُمَلُيعَف
  

 ىعاَلَت ِهقَِّح في ٍزجاِئَآ]8[
  

 لِمالِع أهِل ِةن عاَدِم صاَرو
  

 ِمْظالنَّا ِبَذ ِرْبَسي نوا ِفعَتَي أْن]9[
  

 ماَآ فِظللِح ُلُهَيْس ُهنَّأل
  

 مان َظَم ييشِفَو مِعسَّْلِلَيُروُق ]10[
  

 قيَدْهَعي ِل مُتَظَن: نا ُه نفِم
  

 ْفيَدهُم ًةجيَزَو ًةوَزُجْرُأ]11[
  

 َْمهدَِّقُم: ها ِكْلي ِسِف هاُتَظمَن
  

 َمْهخاِت ذاَكَآ واٍببأ تََّوِس]12[
  

 يَّْهِضاْلَم ِةرَّالدُّ(ِبـ هاُتَسْمَو
  

 )يَّْهرِضَمْلا ِةرَقالِف َأهِل ِدَعق يِف]13[
  

 لينَبَحاْلداِد ذي السَّ قاِدِتعا لىع
  

 ِليالَع دِرذي الَق الحقِّ أهِل إماِم]14[
  

 ياِنبَّالرَّى َلالُع رِدال َفاْلَم ِرْبَح
  

 ىالدَُّجاحي مجا ِحاْل بَِّر]15[
  يباِنْيالشَّ

  

 ِراألَث أهِل إماُم ُهفإنَّ
  

 يِراألَث َوْهَف نحاُهحا َمَن ْنَمَف]16[
  

 َضاالرُِّب ْوَص ُهلََّح حًارْيَض ىَقَس
  

 اَضَأ جٌمما َن فراِنالُغَو فِوالَعَو]17[
  

                                                 
 ) .اآلجاَل ِردَِّقُم: (ي بعِض الطَّبعاِت ف) 2(



 ِةمَّاألِئ َرساِئَو ُهلََّحَو
  

 ِةنََّجى اْلعَلَأ ضواِنالرُّ َلناِزَم]18[
  

  



  اْلُمَقدَِّمُة
  َغيِرِه ِمن ساِئر الَمذاِهِب ِف علىَلالسَّ ِبذَهَم يِحرِجي َتِف

 ْرَخَباْل جاَء ُهنََّأ يَتِدُه ْمَلْعِإ
  

 ْرَشالَب ِرْيى َخَفقَتُماْل يِِّبالنَّ ِنَع]19[
  

 ْقِرفَتَت وَفَس َةي اُألمَِّذ نََّأِب
  

قادًا اعِت )يَنبِعَسَو عًاْضِب(]20[
  ْقِحُماْلَو

  

 )يِِّبالنَّ: ( هِجي َنِف آاَن ما
  ىَفصَطُماْل

  

 اَفَجَو ٍغْيَز ِرْين َغِم )ِهِبحَص(َو]21[
  

 ْرَبَتْعمًا ُيْزَج صُّالنَّ ذاَه يَسَلَو
  

 ْرَثاَأل ِلَأهعلى  الَِّإ ٍةرَقِف يِف]22[
  

 )يِهِزْنالتَّ(ِبـ صوَصالنُّ واُتْثِبَفَأ
  

 )يِهِبْشال َت(َو )يٍلعِطَت ِرْيَغ( نِم]23[
  

 )اآلياِت: ( ِمَن ما جاَء لُُّكَف
  

 نَع )اِربخاَأل(ي ِف حََّص:  ْوَأ]24[
  قاِتِث

  

 اَمَآ ُهرُِّمُن :يِث حاِداَأل َنِم
  

 اَمَلاْعَوي ظاِمِن ْنِم ْعَماْسَف جاَء ْدَق]25[
  

 قوِلذاك بالُع دُُّرَن وال
  

 هوِلبه َج ٍرفَتُم لقوِل]26[
  

 فَعقُدنا اإلثباُت يا خليلي
  

 ِمن غيِر تعطيٍل وال تمثيِل]27[
  

 وآلُّ َمن أوََّل في الصِّفاِت
  

 ِمن غيِر ما إثباِت آذاِتِه]28[
  

 فقد َتعدَّى واستطاَل واْجَترى
  

 وخاَض في َبحِر اْلَهالِك وافَترى]29[
  

 أصحاِب النََّظر اختالَف َرَت مأَل
  

 رَثذو اَأل ما نحاُه سَنوُح فيه]30[
  

 فإنَُّهم قد اقَتدوا باْلُمصَطفىٰ
  

 وَصحِبِه فاقَنع بهذا وَآَفىٰ]31[
  

  



  َعزَّ َوَجلَّ اِهللا ِةَفمعِر يِف: ُل األوَّ الباُب
  ]َأوَُّل واِجٌب  -1[ 

 على العبيِد واجٍب ُلأوَّ
  

 سديِدبالتَّ اإللِه ُةمعرَف]32[
  

 ال نظيُر واحٌد ُهبأنَّ
  

 وال وزيُر بٌهوال ِش له]33[
  

  ]ِفي َمبحِث َأسماِئِه َجلَّ َوَعال : َفْصٌل ـ 2[ 
 هَمقدْي ِهآذاِت ُهصفاُت

  

 عظيَمه ٌةَتثاِب ُهأسماُئ]34[
  

 يَّهوقيِفَت قِّحفي ال هالكنَّ
  

 يَّهِفَو ٌةلَّبذا أِد لنا]35[
  

 له الحياُة والكالُم والَبَصر
  

 رَدَتواْق لٌموِع ٌةإراَد مٌعَس]36[
  

 ِنمِكُمت ِبلََّقتَع ٍةدَرُقب
  

 نِبَتواْسَفعي  ٌةإراَد آذا]37[
  

 قالََّعقد َت والكالُم والعلُم
  

 قاطَليا خليلي ُم شيٍء بكلِّ]38[
  

 ِرَصآالَب ُهسبحاَن ُهمُعوَس
  

 ِربِصُم لِّوُآ سموٍعَم لِّبُك]39[
  

  في َمبَحِث الُقرآِن الَعظيِم والَكالِم الُمْنَزِل الَقديِم: َفْصٌل  –3
 ريِلْبِج َعَم ما جاَء نَّأو

  

 زيِلْنوالتَّ رآِنالُق ِمحَكُم نِم]40[
  

 َقدْيُم ُهسبحاَن هآالُم
  

 َأْعيا الَورى بالنَّصِّ يا َعليُم]41[
  

 ِهصِلَأن رى ِمالَو وِقَطفي  وليَس
  

 ثِلِهن ِمًة ِموَرطيعوا ُسسَتَي أْن]42[
  

  في الصِّفاِت التي ُيثِبُتها السََّلِفيُّوَن وَيجَحُدها َغْيُرُهم:  َفْصٌل –4
 الَو ٍروَهَجنا ِببَُّر وليَس

  

 ىلالُع تعالى ذو سٍموال ِج رٍضَع]43[
  

 سبحاَنه قد استوى آما َوَرد
  

 ى أن ُيَحّدِمن غيِر آيٍف قد تعال]44[
  

 ِتِهنا بذالُمِع حيُطُي فال
  

 عن صفاِتِه كُّنَفال َي آذاَك]45[
  

 ليِلفي الدَّ قد جاَء مافكلُّ 
  

 مثيِلما َت من غيِر فثابٌت]46[
  

ِه جِهها آَوونحِو رحمٍة نِم
  

 ِههِجن َنما ِم لِّوُآ ِهِدوَي]47[
  

زوِل النُّ ِةَفِصَو ِهيِنوَع
  

زوِل ن النُّر ِمفاحَذ ِهلِقوَخ]48[
  

واألفعاِل  فاِتالصِّ ُرفساِئ
  

ذي الجالِل  ِهللا قديمٌة]49[
  

مثيِل وال َت ٍفبال آْي نلِك
  

 عطيِلوالتَّ يِغالزَّ ألهِل ًاْغمَر]50[
  

آِر في الذِّ ْتآما أَت ُنِمرُّها
  

 )3(] ِفكِر [  وغيِر تأويٍل غيِر نِم]51[
  

                                                 
 ) .ِرْكُن: (في َبعِض الطََّبعاِت ) 3(



 آما جُزوالَع الجهُل حيُلسَتوَي
  

 مىقًا والَعَح وُتَمْلا حاَلاسَت ِدَق]52[
  

ى اُهللا عاَلد َتَق قٍصَن لُّفُك
  

 االُهن َوَمى ِلشَرفيا ُب عنُه]53[
  

  )4( في إْيماِن اْلُمَقلَِّد: ـ َفْصٌل 5
زُم َجاْل فيِه ُبَلْطما ُي لُّوُآ

  

تُم َح بذاَك قليٍدَت ُعْنَمَف]54[
  

 ألنَُّه ال ُيكَتَفى ِبالظَّنِّ
  

ي َقوِل أهِل الَفنِّ ِلِذي اْلَحَجى ِف]55[
  

َيكِفي اْلَجزُم إجماعًا ِبما : وقيَل 
  

ُيْطَلُب فيِه عنَد بعِض الُعَلما ]56[
  

فالجاِزموَن ِمن َعواِم الَبَشِر 
  

فُمسِلموَن ِعنَد أهِل األَثِر ]57[
  

                                                 
 .َحقُّه التقديم هنا  انآ) التَّقليِد(في آِخِر الَمنظومِة َفصٌل في ) 4(



  ِةوَقخُلَماْل عاِلْفي اَألِف:  ياِنالثَّ الباُب
اِت الذَّ غيُر األشياِء ُروساِئ

  

فاِت والصِّ األسماِءما  وغيُر]58[
  

 مَدالَع َننا ِمبَِّرِل ٌةَقخلوَم
  

 مَدالِقِبعليها ى من أثَن لَّوَض]59[
  

ياِر ِتباخ ُقخُلَي نابُّوَر
  

راِر اضِطوال  ٍةحاَج غيِر نِم]60[
  

َدى ُس الخلِق ُقخُلَي )5( مَل ُهنَّلِك
  

 دىُهاْل ِعَبفاْت صِّأتى في النَّ آما]61[
  

ِهللا  ٌةخلوَقَم نااُلأفع
  

 سٌب لنا يا الهيَآ هانَّلِك]62[
  

باُد الِع ُهُلفَعما َي لُّوُآ
  

 راُدها ُمدِّأو ِض ٍةطاَع نِم]63[
  

 راِرما اضِط غيِر نِم نابَِّرِل
  

 ماِرال ُتَو ْمنا فافَهَل نُهِم]64[
  

 رىالَو ُبذَِّعى ُيوَللَمِل وَجاَز
  

 رىَج رٍمُجنٍب وال ما َذ يِرَغ نِم]65[
  

ُل جُمى َيعاَلَت نُهما ِم لُّفُك
  

 ال ُيْسَأُل ْعِلِهِفن َع ُهألنَّ]66[
  

ِه ضِلن َفِم ُهنَُّيِثْب فإ فإْن
  

ِه دِلَفِبَمْحِض َع ْبذَِّعُي وإْن]67[
  

ِح األصَل عُلِف ب عليِهِجَي فلم
  

ِح فِلُيَلم ن َم َحَوي الِحالصَّ وال]68[
  

 ديهَتَي:  هداُه ن شاَءَم فكلُّ
  

 يِدَتْعَي: بٍد َع )6(الَل إْضُيِرْد  وإْن]69[
  

  ِفي الَكالِم على الرِّزِق:  َفْصٌل
الِل ن َحِم ُعنَفما َي زُقوالرِّ

  

 ُمَحاِلاْل ِنَفُحْل َع ِهدِِّض أو]70[
  

 لِقَخاْل لُِّآ ُقراِز ُهألنَّ
  

ِق ْزِر خلوٌق بغيِرَم وليَس]71[
  

ْر َشالَب َنَيُمْت ِبَقْتِلِه ِم نوَم
  

ْر َدالَقَو ضاِءالَقفِب ِهِرْيَغ أو]72[
  

 لَجوال اَأل ِهزِقن ِرَيُفْت ِم ولم
  

 لَطَخواْل الِلالضَّ أهَل ْعفَد يٌءَش]73[
  

  

                                                 
 ) .ال: (في َبعِض الطَّبعاِت ) 5(

 ) .َضالِل: (في َبعِض الطَّبعاِت ) 6(



  َتَعلِّقاِت َذِلَكحكاِم واِإلْيماِن وُمي اَألِف: الُث الثَّ الباُب
  ]الِعبادُة والطَّاَعُة  -1[ 

 رَّاُط على العباِد وواجٌب
  

 رَّاِبَوًة طاَع دوُهعُبَي أْن]74[
  

 رَمالذي به َأ وا الِفعَللَعفوَي
  

 رَجَز عنهالذي  واآتُروَي تمًاَح]75[
  

  ِفي الَكالِم على الَقضاِء والَقَدِر غيَر ما َتَقدََّم:  َفْصٌل -2
ضاُه أو َق ما قدََّر وآلُّ

  

ضاُه ما َقَآ تمًاَح ٌعواِقَف]76[
  

 ضاالرِّ بِدلى الَعبًا عواِج وليَس
  

 ضاالَقِبن ولِك يٍّقِضَم لُِّكِب]77[
  

 ىعاَلَت ِهعِلن ِفِم ُهألنَّ
  

 َلىقاَت الذي عِلن ِفِم وذاَك]78[
  

  الَكالم على الذُّنوِب وُمَتَعلَّقاِتهافي : َفْصٌل  -3
 َرهبْيبالَك ُبذِنُماْل ُقسوَيْف

  

 َرهغْيبالصََّأَصرَّ   إذا آذا]79[
  

اإليماِن  َنِم رُءَماْل ُجُرَيخ ال
  

صياِن والِعنِب الذَّ قاِتموِبِب]80[
  

 وباُتعليه أْن َي وواجٌب
  

 وباُح عليِه رَّما َج آلِّ نِم]81[
  

 ضِلالَف حِضَمولى ِبَماْل ُلقَبوَي
  

 ٍر ُمْنَفِصِلآاِف بٍدَع ِرْيَغ نِم]82[
  

ما َلم َيُتب ِمن  ُآفِرِه ِبِضدِِّه 
  

َفَيْرَتِجْع َعن ِشرِآِه ِوَصدِِّه ]83[
  

 طاَخاْل َنب ِمُتت ولم َيُمَي نوَم
  

 اَطلذي الَع ٌضوََّفُم ُهُرفأْم]84[
  

 مَقَتاْن شاَء ْنِإَو عُفَي ْأَشَي إْنَف
  

 مَعالنِّ َلَزْجوَأ ٰىعَطَأ ْأَشَي ْنِإَو]85[
  

ِم َقبوِل إسالِمِه ِمَن الطَّواِئِف أهِل :  َفْصٌل - 4 َد َع في ِذآِر َمن قيَل ِب
  ِة واِإللحاِدالِعناِد والزَّنَدَق

) َقْهناِدالزَّ(َو )روِزالدُّ(في  وقيَل
  

) َقْهناِفُماْل ِفواِئالطَّ( ِروساِئ]86[
  

 ُلُيقَت )داٍعداٍع البِت( لُُّآَو
  

 ُلال ُيقَب ُهكُثَن ْررََّكَت نَمَآ]87[
  

ِه ماِنْين ِإِم ِدْبم ُيَل ُهنََّأل
  

ِه اِنِلس نِم ذاَعَأذي الَّ الَِّإ]88[
  

) ْةَرساِح(َو )ٍرساِح(و )ٍدلِحُم(َآـ
  

َرْه اآلِخي م ِفِهاِتيَّعلى ِن مُهَو]89[
  

 ىَدُهاْل ُلالِئَد ْتلََّد ْنِإَو ُتُقل
  

 ىَداهَت )يِِّنْوُبَلْيَعْلا(ِلـى َرَج ماَآ]90[
  

 مِهسراِرَأ ْنِم ذاَعَأ ُهنَِّإَف
  

 مِهاِرتْسَأ ْنَع ُكْتَهاْل فيِه آاَن ما]91[
  

 راناِص ِموْيالَق يِنللدِّ آاَنَو
  

ا رظاِهَو نًااِطا َبنَِّم صاَرَف]92[
  

) ماِرِق( لُُّآَو )يٍقنِدِز( لُُّكَف
  

) ِقناِفُمَو ٍدلِحُم(َو )ٍدجاِح(َو]93[
  

يِن لدِِّل ُهُحُنص باَناسَت ذاِإ
  

ِن قْين َيَع ُلُيقَب ُهنَِّإَف]94[
  



  واخِتالِف النَّاِس فيِه  ِفي الَكالِم على اإليماِن: َفْصٌل  - 5
ِلَك   وَتحقيِق َمذَهِب السََّلِف ِفي َذ

ْل َمَعَو صٌدَقَو وٌلَق:  ناماُنْيِإ
  

 ْصنُقَوَي،  )7( ٰىقَوالتَّ:  زيُدُهَت]95[
  ْل   َلالزَِّب

  

 يِنْثسَتَن: نا ماِنفي إْي حُنوَن
  

ِن ِبَتاْسَو ْعِمكٍّ فاسَتَش ِرْيَغ نِم]96[
  

) ْراألَث أهِل(ن ِم خياَراَأل ُعتاِبُن
  

ْر َشاَأل هَلال َأ )اآلثاَر( فيقَتوَن]97[
  

خلوُق نا َمُنماْيِإ ْلَتُق الَو
  

لوُق ْطَم ذاَكَه ٌمدْيَق وال]98[
  

 الِةلصَِّل ُلشَمَي ُهإنََّف
  

اعاِت الطَّ ِرساِئن ِم هاحِوَنَو]99[
  

ُث حَدُم )آوِعالرُّ(حو َن ناعُلِفَف
  

 واُثَحفاْب ٌمدْيَق )رآٍنُق( لُُّآَو]100[
  

) راِمالِك( َنِم اُهللا َوَوآََّل
  

 ناِمَألِل ِنْيَظحاِف ِنْيَناْث]101[
  

 ىَرالَو عاِلْفَأ لَُّآ باِنكُتَيَف
  

ير َغ ْنِم )صِّالنَّ(ي ى ِفَتَأ ماَآ]102[
      اْمِترا

  

  

                                                 
 ) .لتَّقوىَتزيُد با: (في بعِض الطَّبعاِت ) 7(



  في ِذآِر بعِض السَّمِعيَّاِت: ُع اِبالرَّ الباُب
  واْلَحشِر َوالنُّشوِر ] َوالَبعِث [ ِمن ذآِر الَبرَزِخ والُقبوِر وأشراِط السَّاَعِة  -1
األخباِر  مَن ا صحَّم لُّوُآ

  

واآلثاِر  زيِلْنفي التَّ وجاَء]103[
  

بوِر والُق ِخرَزالَب ِةتَنِف نِم
  

األموِر  َنِمذا في  ٰأتى وما]104[
  

  َكالِم عليهافي ذآِر الرُّوِح وال: َفْصٌل  -2
 م ُتْعَدِمَل )ٰىَرالَو أرواَح( وأنَّ

  

ِم فِهَتًة فاْسخلوَقَم هاِنْوَآ ْعَم]105[
  

 دَرَو لِقَخاْل ِديَِّس ْنما َع لُّفُك
  

 ال ُيرد حقٌّ هٰذا الباِبأمِر  ْنِم]106[
  

  ِئهااقتراِبها وَمجي في أشراِط السَّاَعِة وعالماِتها الدَّالَِّة علىٰ: َفْصٌل  -3
أشراِط  ْنِم صِّأتىٰ في النَّ وما

  

طاِط بال ِش ٌقَح ُهلُّفُك]107[
  

صيُح الَف ُماَتخال اإلماُم:  نهاِم
  

سيُح َمواْل يُّهِدَماْل ُدحمَُّم]108[
  

اِل جَّلدَّل ُلُتْقَي ُهوأنَّ
  

 دالن ِجَع لَِّخ) ِب ُلدِّبا(ِبـ]109[
  

وَأْمُر يأجوَج ومأجوَج ِاْثِبِت 
  

 )َهدِم الَكعَبِة(فإنَُّه َحقٌّ َآـ]110[
  

خاِن الدُّ ُةآَي: نها ِم نََّوَأ
  

) رآِنالُق(ِبـ ُبُيذَه ُهوأنَّ]111[
  

 ن َدبوِراُألْفِق ِم شمِس طلوُع
  

 علىٰ المشهوِر )جياٍدَأ ذاِت(َآـ]112[
  

 )اِرالنَّ شُرَح: ( اآلياِت ُروآِخ
  

 األخباِر أتىٰ في محكِم آما]113[
  

 األخباُر ت بهاحََّص هالُّفُك
  

األخياُر  هاآثاَر َسطََّرْتو]114[
  

  في أمِر اْلَمعاِد: َفْصٌل  -4
) شوِرالنُّ(و )عِثالَب( بأمِر ْمواجِز

  

 نفِخ( زمًا بعَدَج )الحشِر(و]115[
  ) وِرالصُّ

  

) ساِبللِح الخلِق قوُفُو( آذا
  

واِب للثَّ )ميزاِناْل(و )حِفالصُّ(و]116[
  

 وُضَح( مَُّث )راُطالصِّ( آذا
  )   ىَٰفصَطُماْل

  

 الشِّفا )8( ناَلِبِه  ْنَمنا ِلَه فيا]117[
  

 دَرما َوَآ يرفَتُمُيذاُد اْل عنُه
  

 م ُيَردَل )9(الِم السَّ َلْبحا ُسَن نوَم]118[
  

ِة اَعالطَّ اْقُف أهَلطيعًا َوُم نفُك
  

ِة فاَعوالشَّ ِروَثوالَك وِضحال يِف]119[
  

                                                 
 ) .به ناَل: (في بعِض الّطبعات ) 8(

الجاِمَع : (ُاْنُظْر ) َنحا َنحَو السَّالَمْه(و) ةالَمالسَّ َلْبحا ُسَن: (في َبعِض الطَّبعاِت ) 9(
وحاِشَيَة ابِن قاِسٍم عليه ) 420: َصْفَحة (للشَّيِخ عبِد اِهللا الشَّمراِني ) للمتوِن الِعلِميَّة

 ) .91: َصْفَحة (



 ىَٰفصَطٌة للُمَتثاِب هافإنَّ
  

 فاالَو أرباِب لِّن ُآِم ِهِرْيَغَآ]120[
  

ٍم آالرُّْسِل واألبراِر عاِل نِم
  

األنواِر ذي ِب ْتتي ُخصَّالَّ وىِٰس]121[
  

  اِروالنَّ ِةالجنَّ علىٰ في الكالِم:  َفْصٌل -5
 ٍةنَِّج إنساٍن وآلُّ لُّوُآ

  

نَِّة َجَنعيِم ناٍر أو  داِر:  في]122[
  

 رىٰالَو لِّن ُآِم لِقالَخ صيُرَم ماُه
  

 رىٰوافَتىٰ دََّعن َتَم داُر اُرفالنَّ]123[
  

ِد ُلْخم َيَل ِهنِبَذصىٰ ِبَع نوَم
  

 ديعَتُماْل واَرها يا َبْلَخَد وإْن]124[
  

ألبراِر ِل عيِمالنَّ ُةنَّوَج
  

اِر فَّالُك ِرساِئ نَع ٌةصوَنَم]125[
  

 يِف ِةنََّجآاْل اَرالنَّ نََّأِب ْمواجِز
  

ِف َلْتم َتها َلوأنَّ هاوِدُجُو]126[
  

 رَظوالنَّ عيَمالنَّ اَهللا ُلسَأفَن
  

َبر َغ ٍنْيما َش ِرْيَغن ِم نابَِّرِل]127[
  

األبصاِر ِب ُرُينَظ ُهفإنَّ
  

خباِر واَأل صِّالنَّي أتىٰ ِف ماَآ]128[
  

ِب م ُيحَجَل ُهبحاَنُس ُهألنَّ
  

ِب ذَِّكُمواْل ِرالكاِف نَع الَِّإ]129[
  

  



  هاقاِتلََّعَتوُم ِةوَُّبالنُّ آِرِذ يِف: ُس الخاِم الباُب
  ]ُرتَبُة النُُّبوَِّة  -1[ 

 الِمالسَّ ِةنَِّم ظيِمَع نوِم
  

األناِم  ِرساِئِب ِهطِفوُل]130[
  

 صوِلإلىٰ الُو الخلَق َدأرَش أْن
  

 سوِلالرَِّب للحقِّ نًايَِّبُم]131[
  

 ِةوَُّبالنُّن ُأْآِرَم ِبَم وشرُط
  

ِة وَُّقٌة َآآوَرُذ ٌةيَّرُِّح]132[
  

ِة وَُّبالنُّ ُةتَبُر تًُناُل وال
  

 )ِةوَُّتالُف(و )هذيِبالتَّ(و )سِبالَك(ِبـ]133[
  

 ىٰ اَألَجْلوَلَمن اْلضٌل ِمَف هانَِّكلٰ
  

ْل َجاَألإلىٰ  ِهلِقن َخِم َشْاَي نَمِل]134[
  

باُء ضىٰ األْنل فيما َمَزَت موَل
  

 شاُءَي نَمِلي أِتَت ِهضِلَف نِم]135[
  

 مَتالذي َخ ِمأتىٰ بالخاَت حتىٰ
  

 ماألَم لُِّآوأعالنا علىٰ  بِه]136[
  

  ِفي بعِض الخصاِئِص النََّبِويَِّة:  َفْصٌل -2
) قاِمَماْل(َآـ ذاَكِبُه صَّوَخ

  

) األناِم ِرساِئِل ِهعِثَب(و]137[
  

) عراِجِماْل(َآـ )رآِنالُق ِزِجْعُم(و
  

جاِج ِواْع الَوْيٍن ال َمِب ًاّقَح]138[
  

 هَلضَّوَف ُهبَُّر باُهَح مفَك
  

 هَلوَّوَخ ُهبحاَنُس َهوَخصَّ]139[
  

وِهَي ) َصلََّى اُهللا َعَلْيِه َوآِلِه َوَسلََّم(بعِض ُمعِجزاِتِه  ِفي التَّنبيِه علىٰ:  َفْصٌل -3
  َآثيَرٌة ِجّدًا

باِء األْن ِماَتخ زاُتعِجوُم
  

ِئي ن إحصاَع لُِّجَت آثيرٌة]140[
  

 رىٰالَو ُزعِجُم )اِهللا الُمَآ: (ِمنها 
  

 يِرَغن ِم )دِرالَب قاُقانِش: ( ذاَآ]141[
  ا    رافِت

  

  ليَنرَسُمواْل يَنيِِّبن النَّم ِمِهِرْيوَغ زِمي الَعوِلنا وُأيِِّبَن ِةضيِلَف آِرِذ يِف:  َفْصٌل -4
 راامِت يِرَغ نِم ِمالعاَل وأفضُل

  

 رىٰالُق ي أمِِّف بعوُثَماْل نايِِّبَن]142[
  

زِم الَع أهُل ُلاألفَض ُهعَدوَب
  

زِم َجباْليا ِباألْن مَُّث ُلْسفالرُّ]143[
  

فيما يجُب لألنبياِء عليِهم السَّالُم ، وما يجوُز عليِهم وما َيسَتحيُل :  َفْصٌل -5
  في َحقِِّهم

ْم ِلَس ْمنُهٍد ِمواِح لَُّآ نَِّإو
  

ْم ُعِص فٍرن ُآوِم قٍصما َن لُِّآ نِم]144[
  

ِة ياَنن ِخن إفٍك وِمِم آذاَك
  

 ِةواألماَن دِقصِّالِب مِهصِفَوِل]145[
  

ِل ْسل الرُُّآ في حقِّ وجائٌز
  

ِل األْآ مثَل كاُحوالنِّ وُمالنَّ]146[
  

  َرِضَي اللَُّه َعْنُهم وأرضاُهم رامالِك ِةحاَبالصَّ ذآِر في :  َفْصٌل -6
حقيِق بالتَّ ِةمَُّألفي ا وليَس

  

 والمعروِف ضِلالَف في]147[



 )   يِقدِّالصِّ(ـآ
  

 راافِت ن غيِرِم )الفاروُق( ُهوبعَد
  

 راِماْل ِكفاتُر )ثماُنُع( ُهوبعَد]148[
  

 ِعَمقيقًا فاْسَح ضُلفالَف وبعُد
  

 )10(ِع األنَز ِنْيِطللَب ْيظاِمِنِمنِّْي ]149[
  

 األبطاِل ماضي الَعزِم )11(ُمَجدِِّل 
  

ُمَفرِِّج األوجاِل واِفي اْلَحزِم ]150[
  

 ُمْبِدْي الُهَدىٰ النََّدىٰ )12(َواِفي 
 ُمرِدْي الِعَدا

  

يا َويَل َمْن ِفيِه  ُمجِلْي الصََّدىٰ]151[
     اْعَتَدىٰ

  

 بَجتمًا َوم َحِهبُِّحَآ ُهبُّفُح
  

 بَذَآَفَقد  ىَٰلَقىٰ أو دََّعَت ْنوَم]152[
  

َرْه َشي الَعباق ُلفاألفَض :ُد عوب
  

َرْه َجالشَّ أهُل مَُّث دٍرَب أهُلف]153[
  

 )13(َمه دََّقُماْل ٍدُحُأ أهُل:  وقيَل
  

َمه حَكُماْل صوِصىٰ للنَُّلْوَأ َلواألوَّ]154[
  

 َوعاِئَشْه ِفي الِعلِم َمْع َخدْيَجه
  

 ِفي السَّْبِق فافَهم ُنْكَتَة النَّتيَجْه]155[
  

  . اإلجماِل في ِذآِر الصَّحاَبِة الِكراِم بطريِق: َفصٌل  -7
  .َغيِرِهم  َمزاياُهم علىٰ: وبياِن 

ساِئِر  والتَّعريِف ِبما َيِجُب لُهم ِمَن الَمَحبَِّة والتَّبجيِل والتََّرضِّي والتَّفضيِل علىٰ
  اُألمَِّة

  بيَنُهم وَتقبيِح َمن آذاُهم َوَشَنَأُهم َعمَّا جَرىٰ
وليَس ِفي األمَِّة آالصَّحاَبِة 

  

في الفضِل والمعروِف واإلصاَبِة ]156[
  

فإنَُّهم قد شاَهدوا اْلُمختارا 
  

وعاَينوا األسراَر واألنوارا ]157[
  

 وجاَهدوا في اِهللا حتَّى بانا
  

األديانا  وَقْد َسَمىٰ ديُن اْلُهدىٰ]158[
  

في ُمحَكِم التَّْنزيِل  وَقد أتىٰ
  

َغليِل َفضِلِهم ما َيْشِفْي ِمْن  )14(ِمن ]159[
)15(     

  

وِفي األحاديِث وفي اآلثاِر 
  

وفي َآالِم الَقوِم واألشعاِر ]160[
  

ما َقد َرَبا ِمن أْن ُيحيَط َنظمي 
  

 )16(َعن بعِضِه فاقَنع وُخذ َعْن ]161[
  ِعلِم 

  

                                                 
 ) .…ِنظاِمي هذا ِللبطين (في بعِض الّطبعاِت ) 10(

 ) ! .ُمَجندِل: (في بعِض الطبعاِت ) 11(

 ) .ُمسدي: (في بعِض الطبعاِت  )12(

 .َأجَود ) أل(َلَعلَّها ِبدون ) 13(

 ) .ِفي: (في َبعِض الطبعاِت ) 14(

 ) .ما َيشفي للَغليِل: (في َبعِض الطبعاِت ) 15(

 ) .ِمن( :في َبعِض الطَّبعات ) 16(



د الذي َق وِضالَخ َنِم رواحَذ
    يِرُيْز

  

 دريرىٰ لو َتا َجمَِّم مِهضِلبَف]162[
  

 رَدد َصهاٍد َقاجِت ِنَع ُهفإنَّ
  

 رَجَهم ُهن َلَم اُهللا لَّأَذ ْمَلفاْس]163[
  

 ىَٰرْحَأ عوَناِبفالتَّ مُهعَدوَب
  

رَّا ُطعوُهم تاِب مَُّث ضِلبالَف]164[
  

  ياِء وإثباِتهااألوِل راماِتَآذآِر  في:  َفْصٌل -8
 ِحن صاِلى َعخارٍق أَت لُّوُآ

  

ِح نا وناِصرِعَشِل تابٍع نِم]165[
  

 التي راماِتالَك َنِم هاإنََّف
  

ِة لَِّدَألِلُف فاْق قوُلَن هاِب]166[
  

 الِلوي الضَّن َذفاها ِمَن نوَم
  

حاِل ُمباْل أتىٰ في ذاَك دَقَف]167[
  

 لَزم َتَلهيرٌة َوَش هاألنَّ
  

 لَلالزَّ أهِل َقاصٍر يا َشَع لُِّآ في]168[
  

  ِرَشوالَب ِةَكالِئَماْل بيَن ِةَلفاَضُمفي اْل:  َفْصٌل
 رَشالَب أعياِن فضيُلَت ندناِعو

  

 رَهما اشَتنا َآبَِّر الِكَم علىٰ]169[
  

وىٰ هذا ِس ن قاَلَم:  )17(قاَل 
   راافَت

  

 ىَٰرَتواْج قاِلَماْل يِفىٰ دََّعَت دوَق]170[
  

  

                                                 
 . َرِضَي اللَُّه َعْنُهَأي اِإلماُم َأحمد بن َحنَبٍل ) 17(



  هاقاِتلََّعَتوُم ِةاإلماَم آِرِذ يِف: ِس اِدالسَّ الباُب
  ]َوِليِّ اَألمِر وطاعُة اإلِِماَمُة [  -1

 اإلسالِم ِةىٰ ألمَِّغَن وال
  

ن إماِم َع صٍر آاَنَع لُِّآ يِف]171[
  

حوِد ذي ُج لَّنها ُآَع بُُّذَي
  

دوِد ُحواْل زِوالَغِب يِنعَتوَي]172[
  

كِر ُن رِكعروٍف وَتَم عِلوِف
  

فِر ُآ مِعوٍم وَقظُلَم صِروَن]173[
  

راِج َخاْلَو يِءالَف ماِل ِذْخَأَو
  

نهاِج ي ِمِف رِفوالصَّ ِهحِووَن]174[
  

واإلجماِع  صِّالنَِّب ُهصُبوَن
  

 داِعِخاْل ِنَع ْلُحَف ُههُروَق]175[
  

يَّْه رُِّحواْل اإلسالُم:  ُهرُطوَش
  

يَّْه الدَِّر َمَعٌع ْمَس ٌةداَلَع]176[
  

 ماعاِل يٍشَرُقِمن  يكوَن وأن
  

 ماوحاِآ ٍةَرْبِخذا  فًالََّكُم]177[
  

ْر َمفيما َأ ُهأمَرطيعًا ُم نفُك
  

 رَذحَتَفُيٍر نَكُمن ِبُكم َيَل ما]178[
  

  ِرنَكُماْل ِنهي َعوالنَّ بالمعروِف األمِر يِف:  َفْصٌل -2
 عاَم هَيوالنَّ األمَر أنَِّب مواعَل

  

 َعىَٰود ن َقٍة علىٰ َمفاَيِآ ْارَضَف]179[
  

 نايََّعَت دًاواِحن ذا ُكَي وإْن
  

 ناَمْأَي ْنأ ُهرُطَش ْنلِٰك يِهَلَع]180[
  

لساِن الَِّو ِدبالَي ْلِزَوا ْرفاصِب
  

قصاِن النُّ َنِم ْرَذواْح ٍرنَكُمِل]181[
  

 بَكارَت ِدَق ُهَل اَعمَّىٰ َهَن نوَم
  

 بَجالَع قَضىُٰي ا بِهأتىٰ ِممَّ دفَق]182[
  

 هاذاَدَف ِهفِسَنِبدا َب وَلَف
  

 هاد أفاَدَق كاَنَليِّها َغ نَع]183[
  

  



  ُةَماِتَخاْل
  الَجهُل بها: ِفي َفواِئَد َجِزيَلٍة ؛ ال َيَسُع َمن خاَض ِفي ِمثِل ِهِذِه الُعلوِم 

ياِن في الَع )لوِمالُع ُكداِرَم(
  

 )دَِّحاْل(في  ٌةحصوَرَم]184[
  )رهاِنالُب(و

  

 رَظالنَّ أصحاِب قوٌم عنَد وقاَل
  

 )حيٌحَص إخباٌر(و )ٌسِح(]185[
  ) رَظالنَّ(و

  

علِم  آلِّ أصُل َووْه :فالحدُّ 
  

 مِهَتفاْفمحيٌط آاشٌف  وصٌف]186[
  

 ْنِإ َووْه رٌد وعكٌسَط ُهوشرُط
  

 نِباسَت )اَمالتَّ(َفـ واِتالذَّ عِن اَبأْن]187[
  

ُثمَّ ) اْلِجنِس(وإن تُكن ِبـ
  )  الخاصَّه(

  

فافَهِم اْلُمحاصَّه ) َرسٌم(فذاَك ]188[
  

 وآلُّ معلوٍم ِبِحسٍّ وِحجىٰ
  

َفُنْكُرُه َجهٌل َقبيٌح في الِهجا ]189[
  

 )ٌروَهَج(َفـ ِهم بنفِسُقفإن َي
  

 ُرِقفَتُم )ٌضَرَع( أو ال فذاَك]190[
  

ما ُألَِّف ِمن ُجزَئْيِن ) اْلِجسُم(و
  

 فصاِعدًا فاتُرْك َحديَث اْلَمْيِن]191[
  

َغيُر ُممِكِن ) ُمستحيُل الذَّاِت(و
  

وِضدُُّه ما جاَز فاْسَمع َزَآِني ]192[
  

) النَّقيُض(و) الِخالُف(و) الضِّدُّ(و
  

ُمسَتفيُض ) الَغْيراِن(و) اْلِمثُل(و]193[
  

وُآلُّ هذا ِعلُمُه ُمَحقَُّق 
  

فلم ُنِطْل فيه ولم ُنَنمُِّق ]194[
  

التَّوفيِق  والحمُد هللا علىٰ
  

التَّحقيِق  ِلَمنَهِج اْلحقِّ علىٰ]195[
  

اْلَحديِث  ُمَسلِّمًا ِلُمقَتَضىٰ
  

الَقدْيِم واْلَحديِث  والنَّصِّ في]196[
  

 )18(ال أعَتِني ِبَقوِل َغْيِر السَّلِف 
  

 ُمواِفقًا أِئمَِّتْي وَسَلفي]197[
  

ولسُت في َقوِلْي ِبذا ُمَقلِّدَا 
  

 ُمبِدي اْلُهَدىٰ إالَّ النَِّبيَّ اْلُمصَطَفىٰ]198[
  

 عليِه اُهللا ما َقْطٌر َنَزْل َصلَّىٰ
  

 ِذآُرُه ِمَن اَألَزْل وما َتعاَنىٰ]199[
  

ِبَهدِيِه الدَّْيجوُر  وما اْنَجَلىٰ
  

 وراَقِت اَألوقاُت والدُّهوُر]200[
  

 فاالَو أهُل ِهحِبوَص ِهوآِل
  

 فاالصَّ نبوُعقوىٰ وَيالتَّ ُنعاِدَم]201[
  

 ِعاِبٍع للتَّوتاِبٍع وتاِب
  

ِع اِرالشَّ صَِّنقا ِبرىٰ َحالَو ْيِرَخ]202[
  

 ضواِنالرِّ َعَم اِهللا ُةَمْحوَر
  

 واإلحساِن كريِموالتَّ لِبرِّوا]203[
  

                                                 
 ) .ال أعَتِني ِبَغيِر َقوِل السََّلِف: (في بعِض الطبعاِت ) 18(



َمَع التَّبجيِل واإلنعاِم  ُتهدىٰ
  

ِعصَمِة اإلسالِم  ِمنِّْي ِلَمثوىٰ]204[
  

أِئمَِّة الدِّيِن ُهداِة اُألمَِّة 
  

 ِمْن ساِئِر األِئمَِّة أهِل التَُّقىٰ]205[
  

ال ِسيَّما َأْحَمُد والنُّعماُن 
  

وماِلٌك ُمَحمَّد الصِّنواُن ]206[
  

  التَّقليُد
 َمن الِزٌم ِلُكّل أرباِب الَعَمل

  

 َتقليُد َحْبٍر ِمنُهُم فاْسَمْع َتَخل]207[
  

 وَمن َنحا ِلُسْبِلِهم ِمَن الَورىٰ
  

 ما داَرِت األفالُك أو َنجٌم َسَرىٰ]208[
  

َهِديٌَّة ِمنِّي ألرباِب السََّلف 
  

ُمجاِنبًا للخوِض ِمن أهِل اْلَخَلف ]209[
  

َت واقَتفي ِنظاِمي ُخذها ُهدي
  

َتُفز ِبما َأّمْلَت والسَّالُم ]210[
  

  
  

 ال َتنَسوَنا ِمن َصاِلِح ُدَعاِئُكم


